BackBeat SENSE
Kullanıcı Kılavuzu
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Genel Bakış

Kulaklık setine genel bakış

[ ]=

Sesi açma/kısma
Sonraki parça
Müziği çalma/duraklatma
Önceki parça
Sesi kapama/açma; Mikrofonu açma
Şarj portu
Kulaklık LED'leri
[]

Arama düğmesi
Açma/kapama anahtarı
Bluetooth eşleştirme düğmesi

Güvende olun

Yeni kulaklık setinizi kullanmaya başlamadan önce güvenlik, şarj etme, batarya ve yasal
düzenlemeler konusunda önemli bilgileri içeren güvenlik kılavuzunu mutlaka okuyun.
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Kutunun içinde ne var

Kulaklıklar

Taşıma kılıfı

Şarj kablosu

3,5 mm kablo
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Eşleştirme

Eşleştirme

Kulaklığınızı ilk kez açtığınızda eşleştirme işlemi başlar.
1

Açma/kapama düğmesini açın. "Pairing" (Eşleştiriliyor) mesajını duyarsınız ve LED'ler kırmızı ve
mavi.

2

Telefonunuzda Bluetooth® özelliğini etkinleştirin ve telefonunuzu yeni cihazlar arayacak şekilde
ayarlayın.
• iPhoneAyarlar > Bluetooth > Açık*
• AndroidAyarlar > Bluetooth:Açık > Uygun cihazları tara*

NOT *Menüler cihaza göre değişebilir.
3

"PLT_BBTSENSE" öğesini seçin.
Gerekirse parola için dört sıfır (0000) girin veya bağlantıyı kabul edin.
Eşleştirme başarılı olduğunda "pairing successful (eşleştirme başarılı)" bildirimini duyarsınız ve
LED'ler yanıp sönmeyi bırakır.

İkinci cihazla eşleştirme

1

LED'ler kırmızı ve mavi yanıp sönene kadar açma kapama düğmesini basılı tutup Bluetooth
simgesine doğru kaydırın.

2

İkinci cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve "Eşleştirme" bölümündeki 2. ve 3. adımları izleyin.

Mac'e Eşleştirme

Mac'inizde Bluetooth etkinleştirilirse kulaklığınızı Mac'inizle eşleştirebilirsiniz.
1

Kulaklığınızı eşleştirme moduna konumlandırın (açma kapama düğmesini basılı tutup Bluetooth
simgesine doğru kaydırın). "Pairing" (Eşleştiriliyor) mesajını duyarsanız ve LED'ler kırmızı ve mavi
yanıp söner.

2

Mac'inizde sırasıyla, Apple menüsü > Sistem Tercihleri > Bluetooth seçeneklerini belirleyin.

3

Yeni Cihaz Kur veya "+" seçeneğine tıklayın, "PLT_BBTSENSE Stereo" öğesini seçin ve ekrandaki
talimatları izleyin.
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Şarj etme ve kulağa takma

Şarj

Kulaklığınızın tamamen şarj edilmesi en fazla 2,5 saat sürer. Şarj dolduğunda LED ışıklar söner.
=
=
=
=
=

İPUCU Kulaklığın pil durumunu kontrol etmek için kulaklığınızı takarken Arama düğmesine [ ]
dokunun. Kulaklık bekleme durumunda olmalıdır.

Kulaklığınız 18 saate kadar dinleme süresi sunar.

Kulağa göre ayarlama

Kulaklığı, kulağınıza rahatça oturması için ayarlayın.
Başınıza rahatça oturuncaya kadar bandı kısaltın ya da uzatın.
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Temel bilgiler

Müziği çalma/duraklatma

Çalma/duraklatma

Ses seviyesi

düğmesine dokunun.

Ses seviyesini kontrol etmek için Ses ayarı

çarkını ileri (+) veya geri (–) döndürün.

NOT En iyi ses kalitesi için Android telefon ses seviyesini orta/yüksek olarak ayarlayın.

Parça seçimi

Parça seçimini kontrol etmek için İleri

Sesli yardımcıyı
etkinleştirme

düğmesi veya Geri

düğmesine dokunun.

Akıllı telefonunuzun sesli yardımcısı varsa Arama [ ] düğmesini 2 saniye basılı tutun ve telefon
uyarısını bekleyin.

Mikrofonu açma

Çevrenizdeki doğal sesleri duymak için kırmızı
duraklatılır).

Arama Yapma/Yanıtlama/
Sonlandırma

düğmeye dokunun (müziğiniz/ses akışı

Müzik dinlerken bir gelen arama uyarısı duyarsınız. Aramayı yanıtladığınızda saklı sesli içeriğiniz
(indirilmiş parça, video veya podcast) duraklatılır. Canlı ses akışı dinliyorsanız arama esnasında ses
duraklatılmaz, kapatılır. Aramanızı bitirdikten sonra yürütme veya akış işlemi devam eder.
Aramayı yanıtlama
Şunlardan birini yapın:
• Gelen aramayı yanıtlamak için kulaklığı takın veya
• Etkin aramayı sonlandırmak [ ]
Aramayı sonlandırma
Etkin aramayı sonlandırmak için Arama düğmesine [ ] dokunun.
Aramayı reddetme
Arama [ ] düğmesini 2 saniye süreyle basılı tutun.
Son numarayı geri arama (akıllı telefon)
Aradığınız son numarayı aramak için Arama düğmesine [ ] iki kez dokunun.

Ses kapatma

Konuşma devam ederken kırmızı düğmeye basın. "Ses açık/kapalı" mesajını duyarsınız. Ses
kapalıyken kulaklığı çıkarmak aramayı telefonunuza aktarır.

Esnek güç

Pil bittiğinde, kulaklığınızı birlikte verilen 3,5 mm'lik kabloyla kullanın.
Kabloyu kullanarak:
• (+) ve (–) düğmeleriyle ses seviyesini ayarlayın*
•

düğmesine bir kez dokunarak müziği çalın/duraklatın ya da aramayı yanıtlayın/sonlandırın

•

düğmesine iki kez dokunarak sonraki parçaya geçin*

• düğmesine üç kez dokunarak önceki parçaya geçin*
• düğmesini 3 saniye basılı tutarak akıllı telefon sesli yardımcısını etkinleştirin

NOT *İşlev, telefonun modeline göre değişiklik gösterebilir.
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Diğer Özellikler

Sensörleri kullanma

Akıllı sensörler, kulaklığınızı taktığınızda veya çıkardığınızda tepki verir.
Kulaklığınızı taktığınızda:
• Müziği devam ettirme
• Aramayı yanıtlama
Kulaklığınızı çıkardığınızda:
• Müziği duraklatın (müzik çalarken)
• Etkin aramayı telefona/kulaklığa aktarma
• DeepSleep için zamanlayıcıyı ayarlama

İPUCU Sensörleri devre dışı bırakmak için LED'ler önce mor sonra kırmızı yanana kadar 6 saniye
boyunca Sesi kapatma ve Arama [ ] düğmelerine basılı tutun. Yeniden etkinleştirmek için işlemi
tekrarlayın; LED önce mor, ardından mavi renkte yanıp söner.
Sensörleri Sıfırlama
Beklenen şekilde çalışmadıkları takdirde sensörleri sıfırlamanız gerekebilir.
Kulaklık sensörlerinizi sıfırlamak için kulaklığınızı doğrudan bilgisayarınızın USB portuna bağlayın
ve kulaklık yukarı bakacak şekilde metal olmayan düz bir yüzeye yerleştirerek 10 saniyeden fazla
bekletin.

HD sesi etkinleştirme

HD sesi (geniş bant) etkinleştirmek için LED'ler önce mor ardından mavi renkte yanıp sönene kadar
düğmesini basılı tutun. Devre dışı
6 saniye boyunca kırmızı düğmeyi ve Çalma/duraklatma
bırakmak için işlemi tekrarlayın; LED'ler önce mor ardından kırmızı renkte yanıp söner.
NOT HD ses, her iki cihaz tarafından desteklendiğinde düzgün çalışır.

Özelleştirme

plantronics.com/software adresinden Windows ve Mac için Plantronics Hub uygulamasını
indirerek dili ve diğer ayarları değiştirebilirsiniz. Ayrıca iOS ve Android için Plantronics Hub ücretsiz
mobil uygulamaları indirebilirsiniz.
Plantronics Hub ile:
• Dili değiştirin (Sadece Windows ve Mac için Plantronics Hub)
• Cihaz yazılımı güncellemelerini alın (Sadece Windows ve Mac için Plantronics Hub)
• "Mute off" (ses kapalı) sesli uyarısını açın/kapatın
• Akıllı sensörleri açın/kapatın
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Destek

TR
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-100-64-14
Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

*İngilizce destek
Garanti detayları için bkz. plantronics.com/warranty.
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